
Brasil e Reino Unido intensificam ações para Educação  
 
O ministro da Educação do Brasil, Fernando Haddad, e a ministra de Educação e Treinamento da 
Inglaterra, Ruth Kelly, assinaram na quinta-feira, 9, memorando de entendimento para 
aprofundar a cooperação bilateral na área da educação. O documento prevê parcerias de interesse 
comum em áreas prioritárias como educação técnica e profissionalizante; formação de 
professores; inclusão e financiamento da educação; avaliação e indicadores educacionais, 
educação superior e pós-graduação; publicações científicas conjuntas; e tecnologias de 
informação e comunicação aplicadas à educação.  
 
O acordo, firmado no âmbito da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Inglaterra, 
também estabelece o desenvolvimento de estudos brasileiros no Reino Unido e de estudos 
britânicos no Brasil, com ênfase no ensino de português e inglês. Um dos principais objetivos é 
intensificar o ensino de inglês no sistema educacional brasileiro, especialmente na rede pública de 
educação básica.  
 
O memorando prevê, ainda, estímulo ao estabelecimento de parcerias e consórcios entre 
instituições de ensino superior e centros de pesquisa para ampliação bilateral de ações científico-
acadêmicas. A produção científica brasileira cresce anualmente. Em 2005, os pesquisadores 
brasileiros produziram 1,8% do conhecimento científico do mundo, contra 1,5% em 2002.  
 
O acordo, destaca Haddad, dará particular atenção à inclusão social na educação, permitindo 
trocas de experiências positivas em programas que lidam com questões como alfabetização de 
jovens e adultos e ações afirmativas, como apoio a estudantes com necessidades educacionais 
especiais.  
 
REFORMA ? Antes da assinatura, a ministra Ruth Kelly apresentou o projeto de reforma da 
educação britânica que está tramitando no parlamento inglês. Conforme Ruth, o objetivo é 
garantir maior autonomia a diretores, professores e pais na gestão escolar e a implementação de 
um sistema mais eficaz de avaliação da educação. Temas de interesse comum ao governo 
brasileiro. 
 
Disponível em: <http://www.universia.com.br>. Acesso em 17 mar. 2006.  


